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چکیده
سوگواری دینی یا همان عزاداری و برگززاری آیزن هزای سزو بزرای بزرگزان دیز و
بهویژه سوگواری های درپنوند با محرم از مهمتری عناصزر کز دهنزد هویز کزنعی
اس  .ای موضوع چنان مهم اس که کمار فراوانی از مطالعات کنعهپژوهان غربی تنهزا
به سبب مواجهة آنان با ای آین ها بوده اس .
ک وه روزافزن آین های عاکورایی نشان مزیدهزد کزه ایز سزن دا دیزدگی بایزد از
کارکردهای عمنق اجتماعی برخوردار باکد؛ چه این ه اگر غنر از ای بود ،ای مراسزمهزا
نباید تا ای اندازه از عمق و پویایی برخوردار میکزد .ایز مقالزه در تح ن زی کزارکردی،
افزایش روحنة انقالبیگری و اعتراض ،بردباری در برابر مش الت ،تخ نزة رنز ،،افززایش
انسجام اجتماعی ،برقراری پنوندهای منان نس ی ،افزایش کنترل اجتماعی ،رؤی پزییری
و بازنمایی هنرهای کنعی را از جم ه مهمتری کارکردهای آین های عززاداری در ایزران
پس از انقالب نشان میدهد  .البتزه از کژکارکردهزا یزا کارکردهزای منفزی کزه حاصز
مواجهة فرهنگی معاصر با ای رخداد تاریخی اس  ،ننز مزیتزوان بزه ایجزاد گزروههزای
دینی و تهدید پنوندهای کالن اجتماعی ،تقویز معارضزه منزان کزنعنان و غنرکزعنان،
دی داری و اخالق فص ی اکاره کرد.
کلیدواژهها :تح ن کارکردی ،سزوگواری دینزی ،عززاداریهزای محزرم ،کارکردهزای
اجتماعی.
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مقدمه
سوگواری دینی یا همان عزاداری و برگزاری آیینهای سوگ بررای بزرگران دیرن و
به ویژه سوگواری های درپیوند با محرم از مؤلفه های تأثیرگراار در کر گیرری هویر
کیعه اس  .رخدادی که همهساله بر گونهگونی و فراوانیاش افزوده گردیده و میلیونها
انسان در عراق ،ایران ،هند ،بحرین ،پاکستان و دیگر مناطق جهان ،با برگزاری کورانگیز
آن بخشی از هوی دینی خود را نمایان میکننرد و نیرز بره پایرایی و بازسرازی هویر
کیعی کمک می کنند .کاید بتوان این پویایی را مدیون کارکردهای آیینهرای سروگ در
پایایی و نظم جامعه دانس ؛ زیرا بنابه منطق کارکردگرایی 1یرک وعرعی فرهنگری ترا
زمانی که دارای کارکرد اجتماعی اسر از پویرایی و هینران اجتمراعی نیرز برخروردار
خواهد بود(.ریتزر  )111 :1831به این معنا که نظام های فرهنگی و اجتماعی ترا وتتری کره
دارای کارکردند وجرود دارنرد و اگرر روزی کرارکرد خرود را از دسر بدهنرد ،رو بره
فراموکی و خاموکی خواهند رف .
سوگواری در میان کیعه دارای ریشه های عمیقی اس که از تررنهرا پریو و یتری
بوده و هنوز هم یک کنو گسترده و جریرانسراز اجتمراعی و
عصر امامان معصوم
دینی اس  .این بدان معناس که سوگواری دینی در جوامر کریعی دارای کارکردهرای
آک ار و پنهانی اس که آن را ماندگار کرده اس  .این مقاله به کرماری از کارکردهرای
سوگواری های محرم در دهه های اخیر میپرردازد .برر ایرن اسراخ ،نخسر سزم اسر
تعریفی از کارکردگرایی و تحلی کارکردی ارائه کود.
تحلیل کارکردی

2

مطالعه و بررسی علمی اگر با هدف آک ارسازی و بررسی تأثیرهای پدیدة اجتماعی
خاص در عمل رد نظام کلی یا اجزای سازندة آن صورت پرایرد تحلیر کرارکردی نرام
دارد(.کوزر )101 :1831این تحلی در برابرر تحلیر تراریخی و نیرز تحلیر علر کاوانره،
تحلی گر را تادر می سازد تا نشان دهد که چرا تنها همان واتعیر مرورد بررسری و نره
1. Functionalism.
2. Function Analyses.
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واتعی های دیگر ،توانسته اس یک کارکرد خاص را به عهرده گیررد .جامعرهکناسران
جانبدار این روش ،معتقدند که باید تحلی کارکردی را از دو روش تحلیلی دیگر که ی ی
در جس وجوی ریشه های تاریخی و عل ها و دیگری در پی منظورهها و انگیرزههرای
فردی اس  ،جدا دانس  .اینان معتقدند که برای تبیین کام پدیدههای جامعهکناختی ،هم
باید از تحلی تاریخی و تحلی علّی استفاده کرد و هم از تحلی کارکردی.
کارکردگرایان معتقدند اگر مرا بخرواهیم نهادهرای مهرم یرک جامعره یرا فرهنر را
بشناسیم و توعیح دهیم که چرا اعضای آن به کیوة معینی رفترار مریکننرد ،بایرد آن را
به طور کلی مطالعه کنیم و نشان دهیم که نهادهای فرهنگی چه نقشی در برآورده کرردن
نیازها و مقاصد آن جامعه دارند .برای مثال ما وتتی میتوانیم اعتقادات ماهبی و رسروم
دینی یک جامعه را تحلی کنیم که بتوانیم چگونگی رابطة آن با سایر نهادهای اجتماعی
را تحلی کنیم؛ زیرا اجزای مختلف یک جامعه در رابطة نزدیک با ی دیگر توسعه مری-
یابند .برای مثال میتوان به تحلی مرتون از «رتص باران» در جامعرة «هروپیهرا» اکراره
کرد .در آن تحلی مرتون چنان مینویسد که گویی اگر ما بتوانیم نشران دهریم کره ایرن
مراسم به یگانگی جامعه هوپی کمک میکند ،توعریح دادهایرم کره چررا واتعراو وجرود
دارد(.گیدنز )353 :1831 ،این منطق از آن روی بر تحلی کارکردی سایه دارد که بره براور
مدافعان این روش ،از جمله دورکیم ،کرط دوام و بقای هر واتعة اجتماعی مفیرد برودن
آن اس و وتتی توعیح دهیم که فایردة هرر واتعرة فرهنگری و اجتمراعی چیسر  ،در
یقیق توعیح دادهایم که چرا وجود دارد(.دورکیم)111 :1838 ،
بر پایة آنچه در توعیح تحلی کارکردی بیان کد ،مطالعة کارکردی عزاداری عبرارت
خواهد بود از بررسی نقشی که این پدیدة فرهنگی در پایداری نظم اجتماعی و برآوردن
نیازمندیهای افراد جامعه دارد.
انقالب اسالمی و کارکردهای سوگواریهای محرم
تحلی کارکردی پدیده ها ،اگر با تحلی تاریخی آنها همراه نباکد ناتص خواهد برود؛
زیرا تنها برا آگراهی از نیازهرای عمرومی ارگانیسرم اجتمراعی اسر کره مریتروان بره
کارکردهای وععی های فرهنگی دس یاف (.کروزر )101 :1831بره همرین دلیر  ،بررای
بررسی کارکرد سوگواریهای محرم باید به کرایط عمومیای که ایرن پدیرده در آن ر
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می دهد توجه کنیم .انقالب اسالمی به عنوان تدرت نوظهور سیاسی در عرصههای برین
المللی توانسته اس فص جدیدی از ییات و گسترش کیعه در جهان را رترم بزنرد و
فرص مناسبی را نیز برای توسعه وترویج سن های مراهبی کریعه وعمر بره کرعایر
دینی ،افزایو کمّی توجه جامعه به یضور در مراسم عزاداری ،افرزایو سرهم و نقرو
دول ودستگاههای دولتی در یمای و پشتیبانی از آیینهای عزاداری فراهم آورد.
از این رو ،کاید بتوان بین انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) و کارکردهرای
سوگواری در روزگار ما پیوندی معنادار برترار کرد و این انقالب را متغیّرری تأثیرگراار
در دگرگونی های کمی و کیفی آیین های عزاداری و نیز کارکردهای آن بره کرمار آورد.
وجه عمدة این تأثیرگااری از آن روس کره انقرالب اسرالمی ایرران برپایرة تیرام امرام
و نهض کرربال کر گرفر و بیشرترین بهرره را نیرز از فرصر محررم
یسین
وعزاداری در تهییج ایساسات ماهبی مردم به نف نظم اجتماعی و نیرز گسرترش نظرام
هننارین و ارزکی ای می برد که زیربنای نظرام یراکم بره کرمار مریآیرد .در یقیقر ،
پیروزی انقالب اسالمی نیازمندیهای ارگانیسم اجتمراعی را دگرگرون کررد .در نتینره،
سوگ محرّم باید سازگار با این تغییر و مطابق نیازهای عمومی جامعه کارکردهای خرود
را داکته باکد .بی کک این کارکردها با آنچه در زمان پهلوی یا تاجار و یتی پیو از آن
در زمان صفویه متوتَّ بود ،فرق دارد(.فالیی)1818 ،
انقالب اسالمی دین را از (یضور صرف در) مسراجد و یروزة کخصری افرراد بره
بیرون و یاکمی کشاند .بر این اساخ دین مسئولی های سیاسی و اجتمراعی بیشرتری
پایرف  .به دنبال این رخداد ،انتظار عمومی آن کد که علمای دیرن و نیرز یروزههرای
علمیه در کنار مسئولی های سنتی گاکتة خرود ،بررای معضرالت سیاسری و اجتمراعی
پاسخی درخور داکته باکند .در آیین های سوگواری نیز این دگرگرونی برهوجرود آمرد؛
آیین هایی که تا پیو از انقالب بیشتر برای تأمین نیازمندیهای عراطفی افرراد و جامعره
بود ،باید به نیازمندی های تازه جامعه که بیشتر در عرصة عمومی و سیاسی و اجتمراعی
بودند جواب می دادند .همین دگرگرونی نگراه بره کرارکرد دیرن سربا کرده اسر ترا
کارکردهای سوگواری دینی بعرد از انقرالب از ایرن کارکردهرا در پریو از آن متفراوت
باکند.
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در ادامه به کماری از مهمترین کارکردهای عزاداریهای محررم در دهرههرای اخیرر
می پردازیم ،با این تأکید که وجود این کارکردها در این زمان ،به معنای نفی کلی آنها در
زمانهای دیگر نیس .
افزایش روحیة انقالبیگری
افزایو روییة اعتراض جمعی بر عرد ظلرم و بریعردالتی یاکمران ،از مهرمتررین
کارکردهای سوگواری های محرم اس  .بررسی تراریخی جنربوهرای اعتراعری کریعه
(دس کم در سدة اخیر) نشان میدهد که این جنبوها همواره به وسیلة عرزاداریهرای
محرم ،کورمندتر کده اند(.مدنی )18 :1811 ،اوج ایرن نقرو را مریتروان در کر گیرری
انقالب اسالمی دانس  .کاید ایرن پدیرده بره خصرلتی معطروف باکرد کره مخصروص
سوگواری های محرم اس  .در سوگواریهای عاکورایی همواره نرخری از اعترراض بره
چشم می خورد .یضور هیئ های عزاداری در خیابان و راهپیمایی سوگواران و تأکید بر
هم گرایی در میان آنان (که نشانه هایی از نمایو توان اعتراعری اسر ) و نیرز اکرعار و
مویه هایی که در این آیینها خوانده میکده اس  ،همرواره نروعی از اعترراض را نشران
داده اس .
رهبرران انقرالب اسررالمی ،برا آگراهی از ایررن خصرل سروگواری محرررم ،در دورة
ک گیری نهض با تأکید بر مفاهیم اعتراعی و انقالبی برآمده از تیام کر وهمند امرام
می کوکیدند تا از سوگواریهرای محررم بهرره جسرته و روییرة اعترراض و
یسین
انقالب را در میان مردم افزایو دهند .بررای نمونره ،امرام خمینری ،بنیرانگراار انقرالب
اسالمی می گویند « :منالس بزرگداک سید مظلومان و سرور آزادگان که منالس غلبرة
عق بر جه و عدل بر ظلم و امان برخیان و ی وم اسالمی بر ی وم طاغوت
اس هر چه باک وهتر و فشردهتر برپا کود و بیررقهرای خرونین عاکرورا بره عالمر
یلول روز انتقام مظلوم از ظالم هر چه بیشتر افراکته کرود( ».خمینی(امرام).)881 ،5 :1811
در جایی دیگر نیز هم ایشان میگویند« :این خون سیدالشهدا اس که خرونهرای همرة
مل های اسالمی را به جوش میآورد و این دستهجات عزیز عاکوراسر کره مرردم را
به هینان می آورد و برای اسالم و یفظ مقاصد اسالمی مهیا میکند(».خمینی(امام)، 5 :1811

 )31کهید مطهری نیز در این زمینه می گویند« :امام یسین

سوژهای بینظیر اس

در
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اسالم از نظر تندید ییات اخالتی و اجتماعی اسالم و از نظر بر انگیخرتن ایساسرات
انقالبی و یماسی(».مطهری)111 ،1 :1811
نیاز اجتماعی به انقالب و اعترراض خرود را در تالرا و محتروای سروگواریهرای
عاکورا بازنمایی کرده بود .کعارها ،مدحها و خطبهها همه انقالبی بود .بررسی تراریخی
انقالب اسالمی نشان می دهد که این کار تا چه میزان در تشدید ایسراخ مبرارزه و نیرز
کتاب بخشی به دگرگونی های عظیم در ساختار جامعه و یاکمی نقرو داکرته اسر .
نمونة نمایان این آیین ها تاسوعا و عاکورای سال  53کمسی اس که به اعترراف همرة
انقالبیان ،نقو مهمی در نابودی ی وم پهلوی داک .
ایجاد بردباری اجتماعی
با پیروزی انقرالب اسرالمی ،مهرمتررین کرارکرد آیرینهرای سروگواری خرود را در
ک یبایی در برابر دردها ،زخم ها و دکواریهای ناکری از مناهردت نشران داد .تحلیر
محتوای سخنرانی ها و نیز نوکته های در ارتباط با محرم و نیز محتوای نویرههرای ایرن
مراسم ،نشان می دهد که این نوکته ها و سخنرانیها ،تا پیو از پیروزی انقالب اسالمی
و دس بیو تا پایان جن تحمیلی ،سرکار از مضامین انقالبی و یماسی اس ؛ اما پس
از آن تاریخ گفتمان یاکم بر این منالس ،بیشتر عاطفی و نظمگرایانه اس  .پایداری برر
عقیده و نیز یفظ دستآوردهای انقالب به بردباری و پایداری نیاز داک  .در این زمران،
کارکرد مهم آیین های سوگواری عاکورا ایناد روییه ی پایرداری و کر یبائی در برابرر
مش الت اس .
و یاران او گاک و بیان مشر التی کره
توجه به سختی هایی که بر امام یسین
ایشان برای ماندن بر عقاید و آرمران هرای خرود داکرتند ،ایرن اندیشره را بره مشرارک
کنندگان در مراسم های عزاداری منتق می کررد کره آنران نیرز مشر التی کره ناکری از
پای بندی آنان به آرمانهای کان اس را تحم کنند .نویه و ذکر مصایا خاندان پیامبر
سبا می کد که داغدیدگان و آسیا دیدگان خود را در آینه ی تاریخ بنگرند دردهرای
خود را با آنچه بر امام یسرین و خانردانو گاکرته اسر  ،مقایسره کننرد و در نهایر
بردباری پیشه کنند.
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تخلیة رنجها
در مراسم سوگواری محرم که هرساله به ایتررام کرهدای کرربال برگرزار مریکرود
درونمایه و مضمونی از رنج و تخلیه ارادی خود از طریق ارائه مفاهیمی کره برا هویر
کیعی در ارتباط اس وجرود دارد .نویره و مرثیره خروانی بره دنبرال بررانگیختن ترأثر
واندوهی اس که مربوط به لحظههای خاصی از رنجهای کهدای کربالس  .این کار به
خوبی غم و اندوه را در میان مشارک کنندگان بر میانگیزد و خاطرات غمبار گاکته را
پاخ می دارد؛ اما در عین یال و در یک کارکرد پنهان ،سبا میکود کره آنهرا امرروزه
خود را در آیینه تاریخ بنگرند و تام کنند و رنرج خرود را برا رنرج داغدیردگان کرربال
مقایسه کنند و در نهای بردبارانه بگویند درد و رنج ما در برابر درد و رنج امام یسرین
چیزی نیس .
مشارک کماری از سوگواران را در آیینهای عزاداری محرم میتوان از همین باب
توجیه کرد .آنگونه که پینال  1یضور کماری از غیر کیعیان و یتی غیر مسلمانان هنرد
را در آیین های سوگواری و تعزیه ناکری از ظرفیر مراسرم محررم در تخلیره رنرجهرا
می داند 1.استروثمان 8نیز در این زمینه می گوید« :تشی کسانی را به خود جاب کرد کره
1
نیازمند گریستن برای اندوه خودکان وماتم امامان باکند».
افزایش انسجام اجتماعی

5

انسنام یا همبستگی اجتماعی به کششی اکاره دارد که هر گرروه بررای افرراد خرود
ایناد می کند و نیز به همة نیروهای انگیزکی که ایساخ فرد را بره گرروه تحر ترأثیر
ترار می دهد(.گولد و کولا )101 ،1831 ،از نظرر کرمار زیرادی از جامعرهکناسران ،اعتقراد
مشترک و نیز باورهای جمعی و مشارک در آیین های دینی از مهمترین عوام افزایو
همبستگی اجتماعی هستند(.آرون )851 ،1831 ،برای مثال دورکیم معتقد اس کره «تبرول
اخالتی فراگیر کرط سزم همبستگی اجتماعی اس »(.گیدنز )11 :1818رابطة فرد با گرروه
1. David Pinault
2. Shi'ism in South Asia" ,The Muslim World 87 (1997) 235-5.
3. Strothman
4. The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community. New York: St.
Martin's Press, 199.
5. Social Cohesion

تحلیل کارکردی سوگواریهای محرم در ایران پس از انقالب 79 /

اجتماعی اش ،برای همة جوام  ،موعوع همواره مهمی بوده اس  .به همین دلی اعتقراد
اولیه آن اس که برای بقای جامعه سزم اس میزان کِشرو گرروه بررای فررد همرواره
تقوی کده و پاخ داکته کود .اودی 1از جامعه کناسان کرارکردگرا برر ایرن پنداکر
اس که نظم و انسنام اجتماعی از طریق آیین هرای دینری اسرتوار مریکرود(.همیلترون،
)111 :1833

1

به اعتقاد دورکیم هیچ چیز به اندازة باورداک ها و آیینهای ماهبی نمیتواند افراد
یک جامعه را به هم پیوند دهد .او معتقد اسر آیرینهرای دینری بررخالف کرنوهرای
اتتصادی که در آن مردم به صورت جداگانه زندگی میکنند و بره اهرداف اجتمراعی یرا
فردی خود سرگرم هستند ،با برتراری نوعی روابط عاطفی مثب سبا نزدی ی افراد به
همدیگر و انسنام و ی پارچگی بین کرک کنندگان مری کروند .بره خصروص در ایرام
برگزاری این مراسم گروهها و افراد در کنار هم به گونههرای دیگرر از اوترات معمرولی
خویو دس به کنوهای وایدی میزنند و تفاوتی میان خود و دیگران نمیبینند .این
اعتقادات ،باورها و گرایوها در هنگام برگزاری مراسم ویدت و عالتهمندی و ی دلی
را بین کرک کنندگان فراهم می سازد .همبستگی و یگانگی کره از طریرق هماننردی در
ایساسات و تبعی از نظامهای ارزکی وایرد و افرزایو فراگیرری در توافرق اخالتری
صورت میگیرد ،میتواند کنشگران را به هم متص سازد(.آرون )83- 80 :1831

در این تحلی  ،در یقیق سوگواری به مثابه یک نهراد برا تولیرد ارزشهرا ،تواعرد
هنناربخو و کنو های مشترک به تعمیمپایر کردن الگوهرا 8،رفتارهرا 1و نقروهرا5بره
همسان سازی آگاهی برای افراد جامعه میکود .این کار بره میرزان زیرادی روابرط میران
فردی و نهادی را تقوی و گسترش داده و کنوها را بر اساخ روابرط مشرترک کر
می دهد و در نهای به پیوستگی اجتماعی خواهد افزود.
از آننا که آیرینهرا و آداب دینری برا گریرههرا و
در سوگواری های امام یسین
عزاداری های جمعی و با کورآفرینی های خاصی همراه اس  ،کنشرگران برا ایرن عمر
1. Odi
2. Durkheim
3. Patterns
4. Behaviors
5. Roles
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ماهبی نوعی ایساخ تطهیر و نزدی ی به خدا میکنند .این امرر سربا نروعی کامیرابی،
امیدواری و نشاط ناکی از رستگاری برای کنشگران عزادار مری کرود .در واتر تفرریح
اجتماعی در این مراسم با توجه به ویژگیها و جاذبههرای خراص آن موجرا تقویر ،
تحرک و آرامو و تندید ییات فردی و اجتماعی مریکرود .تأکیرد و نقشری کره ایرن
آیین ها در پیوستگی اجتماعی دارند گاه سبا می کود کره تمرایزات ملّری و نرژادی بره
فراموکی سپرده کود.
1
جاستین جونز 1و ابوصادق خان دو تن دیگر از عاکوراپژوهان غربی ،در مطالعرهای
که در زمینة کارکرد سوگواریهای عاکورا در میان کیعیان هند داکتهاند مینویسند:
نویه خوانی فارسی ،یضور مبلغران و واعظران عررب و ایرانری در ایرام محررم در
جم های اتلی کیعه در هند وسایر کشورها و همچنین نمایو ویادآوری کباه ها و
عالیم مشترک مربوط به جامعة جهانی کیعی را نوعی اظهار عالتة اتلی های کریعه در
متص کردن خود به جامعة جهانی کیعی میدانند(.ابوصادق خان)1831
هرساله همزمان با ماه های محررم وصرفر ،هرزاران مبلرر و رویرانی کریعه فرصر
می یابند تا با سفر به مناطق مختلف داخ کشور خود و یا برا سرفر بره کشرورهایی کره
کیعیان در آن ساکن هستند در جم مردم یضور یابند و عمن تبلیر آموزههای کریعی،
در ایناد پیوستگی بین کب ه های اجتماعی کیعه با ی دیگر و تقویر پیونرد مرردم برا
رویانی نقو موثر خود را ایفاء نمایند.
ایجاد پیوند میان نسلی
ی ی از تهدیدهای عمیق روزگار مردن برای جوام  ،کر اف نسرلی و بره دنبرال آن
اخالل در امر جامعهپایری و در نهای تالکی جامعه اس  .جوام سنتی برای پرهیز از
این خطر و برای آن که افرراد را از خویشرتن بره جامعره معطروف کننرد ،مشرارک در
آیین های مختلف را به عنوان راهی برای همانندسازی افراد خود در نظر داکتند .در این
میان ،آیین های دینی نقشی محوری داکته و دارنرد(.همیلترون )131 ،1833سروگواری امرام
1. Justin Jones . Shia Islam in Colonia India, Religion, Community and
Sectarianism, Cambridge Studies in India History and Society.
 .1استاد بخو مطالعات هنرهای نمایشی واجرایی دانشگاه نیورک.
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یک آیین فراگیر اس که کرک کنندگان از نس های مختلفی در آن یضور
یسین
دارند .در این آیین نه متغیّر جنسی معنرا دارد و نره سرن و یرا تحصریالت و  . ...ایرن
خصل ام ان مناسبی برای پیوند بین نسلی ایناد مری کنرد .نظرام الگرودار فرهنگری و
دینی عاکورا ،به دلی برخورداری از ارزشها و هننارهای عرام دینری چرون پایرداری،
ظلم ستیزی ،عدال خواهی ،آزادگی ،یاری دادن به مظلومان ،مهرورزی ،ایثار و دیان و
با برانگیختن ایساخ و عاطفه انسانی ،عمن برتراری تعام و گرردهم آوردن افرراد و
گروه ها ،سبا نوعی جامعهپایری و پیوند بین نس ها کده و موجبات توالی ،استمرار و
انتقال فرهنگی را از نسلی به نس دیگر فراهم ساخته اس  .از سوی دیگر با توجره بره
نظارت و نفوذ و اثرگااری نظام فرهنگی در نظام کخصیتی و وجود تدسی وکاریزمایی
کخصی های الهی به عنوان الگرو و سرمشرق رفتراری ،ایرن مراسرم عواطرف را بررای
الگوپایری و تبعی از زندگی امام یسین علیهالسالم و دیگر کخصی های کر وهنمد
عاکورا به عنوان نمونه های آرمانی و متعالی آماده می سازد .گرچه تأثیر عاطفی برا ترأثیر
همه جانبه و استمرار یافته در طول زندگی متفاوت اس ولی فضرای بره وجرود آمرده
الگوپایری را ساده تر میکند.
افزایش کنترل اجتماعی

1

اصطالح کنترل اجتماعی به وععیتی اکاره دارد که به دنبال آن ،فرد از ییث اعمال
و رفتار خود به واسطة گروهها ،اجتماع و جامعهای که به آن تعلق دارد ،تراب کرروط و
دچررار محرردودی هررایی اس ر  .کنترررل اجتمرراعی برره ایررن دسل ر دارد کرره در تمررام
برهم نو های اجتماعی ،تا آننا که کرخص اعمرال و رفترار دیگرران را محردود و یرا
مشروط میکند ،رفتار خودش نیز توسط دیگران محدود و مشروط میکود(گولد و کولا

 .)305 :1831بر این اساخ هرچه وجدان جمعی جامعه متراکمتر باکد ،کنتررل اجتمراعی
کدیدتر و فشردهتر اس (.گیدنز  11 :1818و .)11
به دو بیان میتوانند بر کنترل اجتماعی بیفزاینرد.
آیین های سوگواری امام یسین
نخس آن ه این آیینها به متراکمتر کدن وجدان جمعی کمک میکننرد .یضرور افرراد
1. Social Control
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در این آیینها بیانی اس از تأکید دوبارة آنها بر ارزشها و در نهایر افرزایو چسرا
اجتماعی .همین تأکید بر ارزشها و نیز افزایو پیوندهای اجتماعی بره معنرای افرزایو
نظارت جامعه بر فرد و در نهای افرزایو کنتررل اوسر  .بره بیران دیگرر ،آیرینهرای
سوگواری به عمیقتر کدن میدان عم معتقدات اخالتی مورد تبول جامعه میاننامرد و
این رخداد به افزایو مطالبة جامعه از فرد میاننامد و در نهای  ،کنترل جامعه برر فررد
را افزایو میدهد.
از دیگر سوی ،آیینهای سوگواری (و در منمروع باورهرای جمعری) امرور تدسری
جامعه به کمار می آیند .کرک در این آیینها در نظر افراد به معنای نزدیرک کردن بره
امور تدسی اس  .این ایساخ به کوق پرهیزکاری آنان خواهد افرزود و در نهایر بره
یک خودکنترلی میاننامد.
رؤیتپذیری اجتماعی
در علوم اجتماعی دیده کدن یا مرئی  1ی ی از کیوههای مبارزه اتلی هرای مراهبی
و فرهنگی و تومی برای کسا یقوق بیشتر و به رسمی کناخته کدن اس  .محررم و
سوگواری های آن فرصتی مناسا برای دیده کردن اجتمراعی اسر  .بره ایرن معنرا کره
آیین های سوگواری محرم ،گروه کیعه را بررای جهانیران مشراهدهپرایرتر کررده اسر .
برگزاری آیین ها و مناسک جمعی کیعیان را در کانون توجره و مطالعره تررار مریدهرد.
گرچه این مسأله در کشورهایی که کیعیان در اتلی هستند ،بیشتر به چشم میآید؛ ولی
در سطح کلی جهان ،سوگواری در کشور ما سا کده اس تا کمار زیادی از رسانهها،
پژوهشگران و کرق کناسان به این گروه و نیز معرفی آن بپردازند .بررسی عاکوراپژوهی
در
و نیز کیعه کناسی در غرب به خروبی از نقرو مراسرم عرزاداری امرام یسرین
ک گیری این مطالعات ی ای می کند این واتعه تراریخی از چنران اهمیتری در نرزد
اینان برخوردار اس که به نظر برخی از کیعه پژوهان عاکورا نقطه بروز و ظهور تشری
محسوب کرد(.یمد محمود  1111ق 13:و )11

1. Social Visibility
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نمایش توانمندی های فرهنگی و هنری شیعه
هرچند درگاکته نیز هنربخشی از سن های عزاداری کیعه به کمار میآمرد کره در
تالا کعر ،مقت خوانی ،تعزیه ،مصیب نامهها ،پردهخوانی و ...به کار گرفته میکد ،ولری
امروزه به نظر می رسد هم به دلی نقو و کارکرد فزاینده هنر در زندگی جوامر و هرم
تنوع و تابلی های ابزارها و ام انرات توسرعه یافتره آن ،جوامر کریعی بریو از پریو
توانسته اند از وجوه مختلف هنر در سن های عرزاداری وانتفرال پیرام عاکرورایی بهرره
گیرند .امروزه عالوه بر ادبیات عاکورایی که به زبانهای مختلف بهویژه عربی و فارسی
و در تالا کعر ،مرثیه ،نویه ،رمان ،داستان ،مفاله و کتاب ظهور یافته اس  ،سن هرای
عاکورا تبدی به رسانه تبلیغری در جهر معرفری و گسرترش فرهنر کریعی کرده و
رکته های هنری همانند نقاکی :صنع سینما ،رسانهها و کب ههای منرازی نیرز ام ران
مناسرربی را برررای بررهنمررایو درآوردن سررن هررای آیینرری و مرراهبی کرریعه فررراهم
ساخته اند(.محدثی )153 :1831هر ساله عالوه برر رسرانههرای مربروط بره جوامر کریعی،
کب ه های خبری و تلویزیونی جهان نیز به پوکو خبری و رسرانهای مراسرم عرزاداری
کیعیان در مناطق مختلف میپردازند و به جهانیسازی فرهن عزاداری کمک میکنند.
کژکارکردها
در اصطالح کارکرد منفی مقاب کارکرد را «کژکارکرد» گویند .وععی های فرهنگری
مم ن اس در کنار کارکردهای مثبتی که دارند و به تقوی جامعه و پایداریاش کمک
می کن ند ،از سویی دیگر کژکارکردهایی هم داکته باکند که به بقای جامعه آسریا بزنرد.
آنچه تاکنون بدان اکاره کد ،کماری از مهمترین کارکردهای سوگواری محرم برود ،امرا
نمی توان به بهانة ک وه عاکورا و عظم محرم و نیز کاه ار اخالتی و ایمانی و دینی
و همراهانو از کارکرد منفی آنچه ما به عنروان فرهنر در پیرامرون آن
امام یسین
چیده ایم چشم بس  .این درس که فرهن عاکورایی ما آن کارکردهای مثبر را دارد
ولی در این میان کارکردهای منفی ای نیز وجود دارد که کایسته اس از نظر دور نمانند.
در ادامه به برخی از این کژکارکردها اکاره میکنیم:
ایجاد تمایزات اجتماعی
پیو تر بیان کد که ی ی از کارکردهای سوگواری عاکورا انسرنامبخشری آن اسر ،
اما اگر بهگونه ای دیگر نگاه کنیم مم ن اس تضریه بررع س باکرد ،یعنری سروگواری
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عاکورا ،نه تنها به همبستگی اجتماعی کمک ن ند که بر ع رس ،برا اینراد گرروههرای
مختلف ،موجا پراکنردگی و تمرایزات اجتمراعی نیرز باکرد .ایرن درسر اسر کره
فرهن ها محصول جامعه هستند ،اما نباید کک کرد که جوامر از طریرق فعالیر هرای
فرهنگی متش و منظم کده اند .امروزه یتی ک اک ترین پژوهشرگران نیرز بره وجرود
گروه های اجتماعی که اصول آنهرا از انگیرزههرای دینری نشرئ گرفتره اسر معتررف
هستند(.وا  )1831:10بر اساخ همین اندیشه اس که مریتروان کرماری از گرروههرای
اجتماعی را محصول سوگواری دانس  .ایناد هیئ های سوگواری را از این زاویه هرم
میتوان دید.
مفهوم هیئ در گفتمان کیعی به یک گروه اجتماعی اکاره دارد که اصرول بنیرادین
ک داده باکرد .بره
آن را اندیشه های دینی معطوف به سوگواری برای امام یسین
این معنا ،هیئ یعنی گروهی سوگوار که در یک برهم نو دینی تررار دارنرد و رفترار
مشابه(سوگواری) اننام می دهند .این پدیده که میتواند ایناد گروههای اجتماعی لقرا
بگیرد ،از کارکردهای سوگواری اس .
پیدایو گروه های اجتماعی زیاد ،از تدرت کلی اجتماع در سطح کالن خود ،خواهد
کاس  .این گروه ها به همان میزان که «پیوستگی درونی و میان گروهی» ایناد می کنند،
میتوانند به تمایزات برون گروهی بیننامند ،به ویژه آن ه وتتی پای خودنمایی گرروههرا
نی ز به میان بیاید .آنناس که تالش برای عضوی ها در گروههای مختلف مم ن اس
در نهای به درگیریهای گروههای عزاداری بیننامد .هر ساله ،از ایرن درگیرریهرا ،در
مناطق مختلف میتوان سراغ گرف .
افزایش تمایزات شیعه و سنی
تأکید بر سوگواری عاکورا مم ن اس در نهای به تمایزات بین فرترهای در میران
گروه های مختلف دینی مسلمان بیننامد و مشخصاو مم ن اس به اختالفات کریعیان و
اه سن دامن بزند .گروه هرای مختلرف اسرالمی در برابرر کرهادت فرزنردان رسرول
خود را داغدار می بینند ،ولی مم ن اس عزاداری کیعیان به متهم کردن گروه
خدا
دیگر اسالمی معنا کود .البته واتعی تاریخی تا چند دهه تب غیر از ایرن بروده اسر .
بنابر گواهی نخستین اسناد م توب عاکورا ،عزاداری اهر سرن و کریعیان همزمران و
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پس از یادثة عاکورا به وتوع پیوس (.طبری بیتا 5:155 :و  )151در ایران و نیز هر جا که
کیعیان و سنیان با هم زندگی میکننرد کراهد همردلی و همگرایری عمیقری میران آنران
هستیم .برای مثرال ،هالیسرتر از تبردی کردن محررم بره فرصر همگرایری و تقویر
همبستگیهای اجتماعی اتلی کیعه با اه سن در هند میپردازد و میگوید:
هر چند در پاره ای از مناطق هند ،سنیها و هندوها آیین خویو را در مراسم محررم
به یدی وارد ساخته اند که صورت آن را دگرگون ساختهاند .مرثالو در جنروب گنررات
پس از روز چهارم ،مراسم محرم به جشن و کادی تبدی مریگرردد و ترا روز عاکرورا
جشن و سرور ادامه می یابد و یا برای سنیهای ینفی تعزیههای کیعه و اظهار انردوه و
ماتم در کوی و برزن که گویی مخالف و عدی با مشی الهی اس  ،دسر کرم غیرر
معمول و خالف اصول اس  ،ولی صرفنظر از این مطالا ،در بسیاری از مناطق کرمار
کثیری از سنی ها در مراسم محرم کرک مریکننرد و تعرداد هنردوها از آنهرا افرزونترر
اس (.هالستر)101: 1838 ،
به همان میزان که مریتوانرد کریعیان را
به هر یال ،سوگواری برای امام یسین
گرد آورد و میان آنها همبستگی ایناد کند میتواند یادآور فرقهای ماهوی میان آنران و
دیگر گروه های اسالمی باکد و به دوری آنها از هم بیننامد ،بهویرژه اگرر سرخنرانان و
بخواهنرد
کاعران و مادیان در این برنامهها با بیران مصرایا خانردان رسرول خردا
ب گویند این ظلم از طرف دیگر گروههای مسلمان بر کیعیان رفته اس .
دینداری فصلی
اخالق فصلی یعنی اخالتی زیستن در یک فص خاص و رهاکدگی از بنرد اخرالق
در زمانهای دیگر .آنگونه که پیوتر گفته کد ،آیینهای سوگواری به تراکم اخالتری و
دینی جامعه میافزاید .عالته به رفتار دینی و نیز زیس اخالتی در فص محرم و صرفر
افزایو می یابد .این کارکرد ،گرچه به خودیخود کارکردی مثب اسر  ،برا ایرن یرال
می تواند این کژکارکرد را نیز به همراه داکته باکد که الزام رفتار دینی و اخالتی منحصر
در این ماههاس و در زمانهای دیگر هرچه خواهی باش.
کرک در آیین های سوگواری از نظر کماری از عزاداران نروعی «مغفررتخرواهی»
نق اس :
اس  .این باور به کماری از روایات مستند اس  ،مانند آنچه از امام علی
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« كُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَاكِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاهِرَةٌ إِلَّا عَيْنٌ مَنِ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ وَ بَكَى عَلَىى

مَا يَنْتَهِكُ مِنَ الْحُسَيْنِ وَ آلِ مُحَمَّدٍ؛(منلسی )108 ،10 :1803 ،هر چشرمی در تیامر

گریران و

بی ترار اس  ،مگر چشمی که خدا آن را به کرامر خرود اختصراص داده باکرد ترا بره
جه مصیب ها و هتک یرم هایی که به یسین و اه بی پیغمبر علیهم السرالم وارد
کده ،بگرید ».تأکید برر ایرن روایر  ،مم رن اسر برخی(کراید کرم ،کراید زیراد) از
را به ایرن پنرداره ب شراند کره بره امیرد
مشارک کنندگان در سوگواری امام یسین
مغفرت موعود گریستن بر خاندان عصم و طهارت ،چنردان مراترا رفترار و اعمرال
خود نباکند ،در یالی که دیگر روایات و نیز آیات ترآن کریم آک ارا بره پرهیزگراری و
خودمراتبتی تأکید دارند« :عليكم انفسكم!»(مائده)105 :
افزایش کنشهای عاطفی
کنو های عاطفی به آن دسته از کرنوهرای انسرانی مریگوینرد کره خاسرتگاه آنهرا
عواطفی مانند خشم ،عشق ورزی ،ترخ و ...اس  .مشاهدة آیینهای سروگواری دینری و
ذهنکاوی های کنشگران نشان می دهد که عم سوگواری تا اندازة زیادی ،عملی عاطفی
با تصد کسا ایسراخ معنروی و
و معطوف به ابراز محب و اتصال به امام یسین
آرامو رویی و رف نیازمندیهاس (.یسنزاده اصفهانی )83 :1833در این آیینهرا عاطفره
موجا پی وند کدید میان افراد کده و در نهای به توافق در عم و عقیرده مریاننامرد.
کنو های عاطفی ،کنوهای کدید و غیرتاب پیوبینیای بوده و بره همرین دلیر تابر
مدیری نیستند.
عواطف تا اندازه ای (تاب تعریف و اندازه گیری نیس ) برای هر جامعهای سزمنرد و
البته در سوگواریهای عاکورایی هم پسندیده و هم مورد تأکید نصوص دینری هسرتند،
اما زیادهروی در کنو های عاطفی برای جامعهای کبیه ایرران از دو نظرر مم رن اسر
کژکارکرد به کمار آید:
نخس آن ه ترویج عواطف کدید مم ن اس برای جامعة در یال گاار و توسعة
ایران ،که بیو از هر چیز به تعق و اندیشه ورزی نیاز دارد ،نوعی تهدید به کمار بیایرد.
عواطف و پیوندهای غلیظ عاطفی ویژة جوام غیر سازمان یافته(گمان کاف ) اسر و
در جامعة ایران مم ن اس به کاهو تدرت سازمانهرای مردنی و اجتمراعی بیننامرد.

تحلیل کارکردی سوگواریهای محرم در ایران پس از انقالب 77 /

زیادهروی در کنوهای عاطفی به معنای آن اس کره ترانون و نهادهرای ترانونی و نیرز
سازمان های رسمی اجتماعی به کناری نهاده کوند .تأکید بیو از اندازه بر ابعراد عراطفی
سوگ دینی ،میتواند انرژی ایساسی زیادی در جامعه تولیرد کنرد و در نهایر تردرت
مدیران جامعه را به چالو ب شد.
دیگر این ه زیادهروی در کنوهای عاطفی مم ن اس به رواج ادبیرات صروفیانه و
غلو آمیز کمک کند .این ادبیات برای دینی که مدعی اس بیو از هر چیز برر عقالنیر
استوار اس  ،تهدیدکننده باکد .این کژکارکرد به تازگی بیو از همه ،بره چشرم علمرای
دین آمده و آنها را به رویارویی با این خطر کشانده اس .

نتیجه
و نیز آیینهرای در پیونرد
مدعای این نوکتار آن اس که سوگواری امام یسین
با آن به عنوان یک رسم دیرین و پویرا ،از کارکردهرا و نیرز کژکارکردهرایی برخروردار
اس  .این کارکردها متناسا به زمان و موتعی ک می گیرند و وابسته به نیازمندی و
ساختار جوامعند .انقالب اسالمی رخداد ک وهمندی اس کره بره واسرطة آن سراختار
جدیدی در جامعة ایران پیدا کده و دین یضور اجتماعی تری یافته اس  .بدین سربا،
ایتماسو آیین های سوگواری در این ساختار جدید اجتماعی و نیز نقو تازة دین خواهند
داک  .این کارکردها در کنار ابعاد معنوی و دینی سوگواری سبا میکوند که بره ایرن
مراسم ها توجه بیشتری کود ،بهویژه آن ه برخی از کژکارکردهرا مریتواننرد تهدیردهایی
باکند که سودمندی این آیین ها را زیر سؤال ببرند و به مانایی آنها لطمه بزنند .البته ایرن
مقاله در مقام استقراء تمام کارکردهای مثب و منفی سروگواری نبرود .بره همرین دلیر
مم ن اس بتوانیم کماری دیگر از کارک ردهرای منفری را نیرز فهرسر کنریم :بره هرم
خرروردن نظررم مرردنی ،اسررراف ،خودنمرراییهررای اجتمرراعی ،اسررتفادههررای برچسرربی از
سوگواری ،افزایو کنوهای کنترلناپایر عاطفی و خشم و. ...
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